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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Emily Silva de Oliveira (Turma 
Recursal), Fernanda Cristina Oliveira 
Sampaio (24ª Vara) e Rudá Paraguas-
su Pontes Monteiro (NUTEC). Amanhã: 
Jefferson Muriel Rodrigues dos Santos 
(Turma Recursal), Leila Macêdo Lessa 
(TRF1), Marcelo Costa da Silva (Jequié), 
Maria das Graças Gonçalves de Araújo 
(18ª Vara) e Melina Reis Matos Almeida 
(Itabuna). Domingo: Camila Coelho Fa-
rias Godinho (Campo Formoso), Cláudio 
José Bonfim da Costa (NUCRE), Denise 
Severo Fiscina (Alagoinhas), Jorge As-
sis de Oliveira (VIPAC) e Romário Silva 
Batista (NUCJU). Segunda-feira: Aline 
Nascimento Baptista de Oliveira (Feira 
de Santana), Daniel Francisco da Silva 
(Alagoinhas), Jôse de Souza Nascimen-
to (5ª Vara) e Marcus Vinicius Santana 
Silva (NUTEC).

Parabéns!!!

Seção Judiciária da Bahia terá 
Câmara Regional Previdenciária 

A Seção Judiciária da Bahia passará a 
contar com uma Câmara Regional Previ-
denciária para atuar, descentralizadamen-
te, em julgamento de feitos previdenciários 
em grau de recurso. 

A medida foi instituída pelo TRF da 
1ª Região por meio da Resolução Presi 
23/2014. Além da Bahia, a Seção Judici-
ária de Minas Gerais será outra seccional a 
contar com uma dessas câmaras.

A decisão foi tomada em razão do cres-
cente aumento do número de processos 
previdenciários em trâmite na Primeira Re-
gião. A descentralização do Tribunal em câ-
maras regionais é um instituto previsto pela 
Constituição Federal trazido pela Emenda 
Constitucional 45, com o objetivo de as-
segurar ao jurisdicionado o pleno acesso à 
justiça em todas as fases do processo.  

As duas unidades descentralizadas vão 
funcionar em caráter experimental por um 
ano, visando a apreciar e julgar o acervo 
previdenciário das ações das seções e sub-
seções da Bahia e de Minas Gerais nas de-
mandas em que o INSS seja parte.

As Câmaras Regionais Previdenciárias 
terão competência para julgar, além das 
apelações, os agravos regimentais contra 
decisão do respectivo presidente ou contra 
despacho do relator; os embargos de de-
claração opostos contra suas decisões; as 
arguições de falsidade, medidas cautelares 
e outras nos feitos pendentes de sua de-
cisão; e os incidentes de execução que a 
elas forem submetidos. Seus julgamentos 
terão o mesmo efeito dos das Turmas Es-
pecializadas do TRF1, sendo passíveis de 
recurso. Só serão atribuídos às Câmaras os 
processos que estiverem prontos para jul-

gamento e sem pendências de despachos 
e diligências.

Cada Câmara será composta por um 
desembargador federal integrante, prefe-
rencialmente, da 1ª Seção do TRF1 e por 
três juízes federais convocados. As sessões 
serão quinzenais com presença de todos os 
integrantes, sob a presidência do desem-
bargador federal. As decisões serão pelo 
voto do presidente e de dois juízes federais.

Para a implantação efetiva, foi desig-
nado grupo de trabalho composto por ma-
gistrados e servidores, com a finalidade 
de apresentar, em 45 dias, proposta de 
portaria regulamentando os procedimen-
tos, ações e infraestrutura para a instala-
ção, funcionamento e aperfeiçoamento das 
duas novas unidades.

Fonte: TRF1

18ª Brincadeira 
das Senhas 

A Brincadeira das Senhas, que a ASSER-
JUF realiza há mais de 15 anos, acontece na 
próxima segunda-feira, no fórum Teixeira de 
Freitas e na terça-feira, no prédio dos JEFs.

Esta é uma das atividades mais anima-
das e aguardadas do ano pelos servidores, 
com diversão garantida e contagiante. 

As senhas serão distribuídas aos asso-
ciados previamente inscritos às 13:30 e os 
prêmios serão caixas contendo panetone, 
chocolates e vinho espumante.

Os associados que desejarem participar 
devem enviar os nomes da sua unidade até 
o hoje para o e-mail: jfh@trf1.jus.br.

Tempo em fila de banco 
gera indenização 
por danos morais

A Justiça Federal no Piauí determinou 
que a Caixa Econômica Federal pague in-
denização de R$ 3 mil  por danos morais 
a correntista  razão da demora na presta-
ção de serviço e dos transtornos que essa 
espera causou.

O autor espreou por mais de 30 minu-
tos, tempo máximo permitido em lei. Além 
disso, saiu da agência sem ser atendido, 
visto que precisava realizar outras ativida-
des, não podendo esperar mais tempo.

Em sua sentença, o juiz federal Geral-
do Magela Meneses diz que " o tempo de 
permanência a ser suportado pelo cliente 
da rede bancária é estabelecido em Lei 
Municipal, ficando, portanto, o violador 
da norma sujeito às medidas estipuladas 
legalmente, dentre as quais a de ser com-
pelida a indenizar o cliente lesado quando 
o lapso temporal exceder ao estabelecido 
pela norma".

O magistrado destacou ainda que "o 
autor (nascido em 1950), por ser pessoa 
idosa, merece atendimento preferencial 
imediato e individualizado junto aos ór-
gãos públicos e privados prestadores de 
serviços à coletividade, nos termos da Lei 
n.10.741/2003".

Pelas estradas da América do Sul com 
o servidor Euvaldo Pinho (2ª parte)

O JFH dá continuidade hoje ao relato do 
mergulhador, fotógrafo e servidor aposenta-
do Euvaldo Pinho sobre sua emocionante 
aventura de 64 dias por cinco países da 
América do Sul cruzando estradas sinuo-
sas, enfrentando o calor do deserto e fazen-
do contato com os habitantes dos Andes 
em uma expedição 4x4 nomeada Carretera 
Austral. Hoje, você acompanha a segunda 
parte do relato. O JFH publicou o primeiro 
capítulo na edição do dia 3/12.

“Partimos de Salvador para dar início 
a nossa aventura, no dia 1º de julho de 
2014 rumo a Corumbá/MS, última parada 
em terras brasileiras. Entramos na Bolívia 
por Puerto Suarez com o intuito de conhe-
cer as famosas estradas bolivianas, tidas 
entre as mais perigosas do planeta. Segui-
mos já preparados, psicológica e tecnica-
mente, para vencer os desafios que iría-
mos encontrar e também para curtirmos 
as belas paisagens, rever o Salar do Uyu-
ni, enfrentar altitudes acima de 5.000m, 
temperaturas de -15° e poucas opções de 
apoio de qualquer espécie. 

Nosso primeiro pernoite foi em San 
José de Chiquitos, onde tudo acontece ao 
redor de uma praça em que fica localizada 
a igreja da Missão Jesuítica de San Jose 
de Chiquitos, construída em 1696 por 
5.000 indígenas utilizando somente pe-
dras e madeiras da região, hoje tombada 
pela UNESCO. Belíssima!

Após uma noite de sono reparador, 
percorremos aproximadamente 500 km 
de curvas fechadas com despenhadeiros, 
bastante lama e poeira em estradas de 
terra, pedra e montanhas douradas com 
muita chuva e desmoronamentos. Então, 
chegamos a Samaipata, pequena cidade 
localizada a 1.650m de altitude, conside-
rada como centro cultural e arqueológico 
dos vales orientais dos Andes. Sabíamos 
da existência de uma estrada mais moder-
na, porém nosso intuito era trafegar pelas 
rotas antigas onde praticaríamos nosso 

lema de off road: “estrada quanto pior, 
melhor”. 

Partimos para Sucre, distante 390 km, 
ainda por estradas maravilhosas (péssi-
mas), motivo pelo qual tivemos que fazer 
um pequeno reparo em um de nossos veí-
culos. À noite, com muita fome, frio e can-
saço, chegamos e nos hospedamos em um 
antigo, porém confortável, hotel ao estilo 
colonial localizado na Praça das Armas, 
coração da cidade. 

Daí em diante continuamos a subir 
em direção à Cordilheira dos Andes pela 
Rota Nacional 5 (RN5), passando por Po-
tosi, que aparenta um grande presépio, 
onde fizemos um pequeno lanche em um 
posto de gasolina. Chegando à cidade de 
Uyuni, foi difícil achar um hotel para nos 
concentrarmos, pois havia uma festividade 
local, como um pequeno Carnaval. No dia 
seguinte, novamente reunidos, seguimos 
para conhecer o cemitério dos trens, uma 
das belas atrações para turistas na região. 
Cerca de 30 a 40 vagões e locomotivas 

inativas e sucateadas fazem do local uma 
visão surrealista e triste. Após o devido re-
gistro fotográfico, seguimos para a vila de 
“artesanias”, onde vimos belas máscaras 
e todo tipo de agasalhos confeccionados, 
pelas mulheres nativas, com pelo de alpaca 
(mamífero pertencente à família dos qua-
tro camelídeos sul-americanos, que inclui 
também a lhama, o guanaco e a vicunha). 

Em seguida, fomos rever o Salar de 
Uyuni. Desta vez com mais tempo que em 
uma edição anterior da expedição, além 
de visitar a Ilha de Incauhasi e, por fim, a 
cidade Colchani, a 20 km de Uyuni, onde 
estão os hotéis de sal. Fizemos um pit-
-stop para pernoitar no hotel Cristal Sama-
na, de construção simples por fora, porém 
primoroso por dentro, todo esculpido em 
sal, desde os móveis até os adornos, ver-
dadeiras obras de arte. 

(Continua)

Alteração da tabela 
de honorários 

A tabela de honorários advocatícios e 
periciais será alterada em janeiro de 2015. 
O valor devido pelos serviços prestados é 
o constante da tabela vigente à época do 
efetivo pagamento.

Sendo assim, o TRF1 determinou que 
todos os honorários validados em 2014 se-
jam efetivamente pagos no mesmo exercí-
cio, na vigência da tabela atual.

Portanto, as Varas/COJEF’s devem vali-
dar até 15/12/2014 no sistema AJG todas 
as demandas concluídas,  visando ao pa-
gamento dos profissionais que já prestaram 
os seus serviços. 

Não é possível  assegurar a existência de 
crédito orçamentário para pagamento das 
solicitações validadas após 15/12, sendo 
assim, as referidas solicitações, chegando 
após esta data limite, serão devolvidas


